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Załącznik do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych 2.172

Sprzedażą premiową z nagrodami objęte są płatności opisane w pkt.
7.3 zrealizowane z
Konta Jakie Chcę zgodnie z umową,
Regulaminem kont dla klientów indywidualnych oraz z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że w przypadku
rozwiązania umowy o Konto Jakie Chcę:
a.
w dniach od pierwszego do szóstego dnia miesiąca
kalendarzowego, sprzedażą premiową nie są objęte
płatności zrealizowane w okresie od pierwszego dnia
miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc
rozwiązania umowy konta do dnia rozwiązania umowy
konta włącznie,
b.
w dniach od siódmego do ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego, sprzedażą premiową nie są objęte
płatności zrealizowane w miesiącu kalendarzowym, w
którym umowa konta została rozwiązana,
przy czym płatność uznaje się za zrealizowaną w
momencie jej zaksięgowania na rachunku Posiadacza.
W przypadku przekształcenia:
a.
Konta Jakie Chcę w inny typ rachunku, sprzedażą
premiową objęte są płatności realizowane do dnia
poprzedzającego dzień, w którym nastąpiło przekształcenie
Konta Jakie Chcę w inny typ rachunku,
b.
dowolnego rachunku w Konto Jakie Chcę, sprzedażą
premiową objęte są płatności realizowane począwszy od
dnia, w którym nastąpiło przekształcenie dotychczasowego
rachunku w Konto Jakie Chcę.
Sprzedażą premiową objęte są płatności za następujące usługi:
a.
gaz,
b.
energia elektryczna,
c.
telekomunikacyjna: telewizja (kablowa lub satelitarna) lub
telefon (komórkowy lub stacjonarny) lub Internet,
zrealizowane jako polecenie przelewu, zlecenie stałe, polecenie
zapłaty.
Płatności za określoną usługę zostają objęte zasadami sprzedaży
premiowej począwszy
od dnia, w którym Posiadacz konta
przedłoży - jednorazowo – ostatnią, wystawioną przez wierzyciela
na Posiadacza rachunku bankowego fakturę lub rachunek za tę
usługę, określający numer rachunku bankowego wierzyciela.
Jedna faktura lub rachunek może zawierać wskazanie płatności z
tytułu jednej albo więcej niż jednej usługi, o których mowa w pkt. 7.3.
Obowiązek przedłożenia Bankowi faktury lub rachunku powstaje
również z każdorazową zmianą numeru rachunku bankowego
wierzyciela za daną usługę. Nie wywiązanie się przez
Posiadacza rachunku z ww. obowiązku skutkować będzie
wykluczeniem ze sprzedaży premiowej płatności zrealizowanych
za tę usługę na zmieniony numer rachunku bankowego. Warunki
określone powyżej muszą być spełnione przez Posiadacza w
odniesieniu do każdego posiadanego Konta Jakie Chcę, w tym
będącego rachunkiem wspólnym.
Sprzedażą premiową objęte są wyłącznie płatności w PLN
zrealizowane na rachunek bankowy prowadzony przez krajowego
dostawcę usług płatniczych.
Z zastrzeżeniem pkt. 7.8 nagrodami w sprzedaży premiowej są
kwoty pieniężne w wysokości 1% kwoty płatności za:
a.
gaz,
b.
energię elektryczną,
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usługi telekomunikacyjne, zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku
Ze sprzedaży premiowej wyklucza się płatności za usługę, o której
mowa w pkt. 7.3, gdy stanowi ona składnik czynszu.
Jeżeli z przedłożonej lub przedłożonych przez Posiadacza faktur
(zgodnie z wymogiem wskazanym w pkt. 7.4) wynika, że ten sam
rachunek wierzyciela przeznaczony jest do regulowania płatności
z tytułu więcej niż jednej usługi o których mowa w pkt. 7.6,
zastosowanie znajdują następujące zasady ustalania wysokości
nagród w sprzedaży premiowej:
a.
za usługi wskazane w pkt. 7.6 a, b i c albo 7.6 a i b albo
7.6 a i c, nagrodami są kwoty pieniężne w wysokości
określonej w pkt 7.6 a.
b.
za usługi wskazane w pkt. 7.6 b i c, nagrodami w sprzedaży
premiowej są kwoty pieniężne w wysokości określonej w pkt
7.6 b.
Łączna kwota nagród wypłacona na każde Konto Jakie Chcę nie
przekroczy 25 zł miesięcznie, bez względu na liczbę posiadaczy
konta lub liczbę zrealizowanych płatności.
Każdego siódmego dnia miesiąca kalendarzowego Konto Jakie
Chcę jest uznawane kwotą nagród z tytułu płatności
zrealizowanych w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
W przypadku, gdy siódmy dzień miesiąca nie jest dniem roboczym
Banku Konto Jakie Chcę zostanie uznane kwotą nagród z tytułu
płatności zrealizowanych w poprzednim miesiącu kalendarzowym
w najbliższym dniu roboczym danego miesiąca, następującym po
tym dniu.
Nagrody pieniężne przyznawane w ramach niniejszej sprzedaży
premiowej nie stanowią wpływów, od których uzależniona jest
opłata za prowadzenie konta oraz wysokość oprocentowania
konta.
Wartość nagród przyznawanych w ramach niniejszej sprzedaży
premiowej jest zwolniona z podatku dochodowego od osób
fizycznych na podstawie art.12 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016
r. poz. 2032ze zm.).
W przypadku dokonania nowelizacji przepisów ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych i wprowadzenia obowiązku
pobierania przez Bank (jako płatnika) od powyższych nagród
zryczałtowanego podatku dochodowego, Bank – począwszy od
dnia wejścia w życie tych przepisów – potrąci od wartości
przyznawanych nagród należny podatek dochodowy, a pobrany
podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu
skarbowego.

Inne cechy szczególne

8.

Nie stosuje się postanowienia Regulaminu kont dla klientów
indywidualnych przewidującego odmowę wykonania przez Bank
zlecenia płatniczego jeżeli Posiadacz nie zapewni środków pieniężnych
na pokrycie opłaty za realizację zlecenia stałego w dniu poprzedzającym
termin jego wykonania.

Ostatnia zmiana obowiązuje od
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Sprzedażą premiową z nagrodami objęte są płatności opisane w pkt.
7.3 zrealizowane z
Konta Jakie Chcę zgodnie z umową,
Regulaminem kont dla klientów indywidualnych oraz z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że w przypadku
rozwiązania umowy o Konto Jakie Chcę:
a.
w dniach od pierwszego do szóstego dnia miesiąca
kalendarzowego, sprzedażą premiową nie są objęte
płatności zrealizowane w okresie od pierwszego dnia
miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc
rozwiązania umowy konta do dnia rozwiązania umowy
konta włącznie,
b.
w dniach od siódmego do ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego, sprzedażą premiową nie są objęte
płatności zrealizowane w miesiącu kalendarzowym, w
którym umowa konta została rozwiązana,
przy czym płatność uznaje się za zrealizowaną w
momencie jej zaksięgowania na rachunku Posiadacza.
W przypadku przekształcenia:
a.
Konta Jakie Chcę w inny typ rachunku, sprzedażą
premiową objęte są płatności realizowane do dnia
poprzedzającego dzień, w którym nastąpiło przekształcenie
Konta Jakie Chcę w inny typ rachunku,
b.
dowolnego rachunku w Konto Jakie Chcę, sprzedażą
premiową objęte są płatności realizowane począwszy od
dnia, w którym nastąpiło przekształcenie dotychczasowego
rachunku w Konto Jakie Chcę.
Sprzedażą premiową objęte są płatności za następujące usługi:
a.
gaz,
b.
energia elektryczna,
c.
telekomunikacyjna: telewizja (kablowa lub satelitarna) lub
telefon (komórkowy lub stacjonarny) lub Internet,
zrealizowane jako polecenie przelewu, zlecenie stałe, polecenie
zapłaty.
Płatności za określoną usługę zostają objęte zasadami sprzedaży
premiowej począwszy
od dnia, w którym Posiadacz konta
przedłoży - jednorazowo – ostatnią, wystawioną przez wierzyciela
na Posiadacza rachunku bankowego fakturę lub rachunek za tę
usługę, określający numer rachunku bankowego wierzyciela.
Jedna faktura lub rachunek może zawierać wskazanie płatności z
tytułu jednej albo więcej niż jednej usługi, o których mowa w pkt. 7.3.
Obowiązek przedłożenia Bankowi faktury lub rachunku powstaje
również z każdorazową zmianą numeru rachunku bankowego
wierzyciela za daną usługę. Nie wywiązanie się przez
Posiadacza rachunku z ww. obowiązku skutkować będzie
wykluczeniem ze sprzedaży premiowej płatności zrealizowanych
za tę usługę na zmieniony numer rachunku bankowego. Warunki
określone powyżej muszą być spełnione przez Posiadacza w
odniesieniu do każdego posiadanego Konta Jakie Chcę, w tym
będącego rachunkiem wspólnym.
Sprzedażą premiową objęte są wyłącznie płatności w PLN
zrealizowane na rachunek bankowy prowadzony przez krajowego
dostawcę usług płatniczych.
Z zastrzeżeniem pkt. 7.8 nagrodami w sprzedaży premiowej są
kwoty pieniężne w wysokości 1% kwoty płatności za:
a.
gaz,
b.
energię elektryczną,

c.
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Ostatnia zmiana obowiązuje od
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usługi telekomunikacyjne, zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku
Ze sprzedaży premiowej wyklucza się płatności za usługę, o której
mowa w pkt. 7.3, gdy stanowi ona składnik czynszu.
Jeżeli z przedłożonej lub przedłożonych przez Posiadacza faktur
(zgodnie z wymogiem wskazanym w pkt. 7.4) wynika, że ten sam
rachunek wierzyciela przeznaczony jest do regulowania płatności
z tytułu więcej niż jednej usługi o których mowa w pkt. 7.6,
zastosowanie znajdują następujące zasady ustalania wysokości
nagród w sprzedaży premiowej:
a.
za usługi wskazane w pkt. 7.6 a, b i c albo 7.6 a i b albo
7.6 a i c, nagrodami są kwoty pieniężne w wysokości
określonej w pkt 7.6 a.
b.
za usługi wskazane w pkt. 7.6 b i c, nagrodami w sprzedaży
premiowej są kwoty pieniężne w wysokości określonej w pkt
7.6 b.
Łączna kwota nagród wypłacona na każde Konto Jakie Chcę nie
przekroczy 25 zł miesięcznie, bez względu na liczbę posiadaczy
konta lub liczbę zrealizowanych płatności.
Każdego siódmego dnia miesiąca kalendarzowego Konto Jakie
Chcę jest uznawane kwotą nagród z tytułu płatności
zrealizowanych w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
W przypadku, gdy siódmy dzień miesiąca nie jest dniem roboczym
Banku Konto Jakie Chcę zostanie uznane kwotą nagród z tytułu
płatności zrealizowanych w poprzednim miesiącu kalendarzowym
w najbliższym dniu roboczym danego miesiąca, następującym po
tym dniu.
Nagrody pieniężne przyznawane w ramach niniejszej sprzedaży
premiowej nie stanowią wpływów, od których uzależniona jest
opłata za prowadzenie konta oraz wysokość oprocentowania
konta.
Wartość nagród przyznawanych w ramach niniejszej sprzedaży
premiowej jest zwolniona z podatku dochodowego od osób
fizycznych na podstawie art.12 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016
r. poz. 2032ze zm.).
W przypadku dokonania nowelizacji przepisów ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych i wprowadzenia obowiązku
pobierania przez Bank (jako płatnika) od powyższych nagród
zryczałtowanego podatku dochodowego, Bank – począwszy od
dnia wejścia w życie tych przepisów – potrąci od wartości
przyznawanych nagród należny podatek dochodowy, a pobrany
podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu
skarbowego.
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